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Voedselbanken Nederland 
 

 
Armoede in Nederland, zo schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), is niet 
te vergelijken met armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen. 

En armoede hier en nu is heel wat anders dan armoede van net na de Tweede 
Wereldoorlog. 

 

In Nederland is armoede vandaag de dag dan ook niet alleen het moeten leven on- 
der het bestaansminimum maar ook het niet mee kunnen doen aan het normale 
maatschappelijke verkeer omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, 
voor schoolactiviteiten of bijvoorbeeld voor toegang tot internet. 

 
Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2016 moest 8,8 procent (626 duizend huis- 
houdens) rondkomen van een te laag inkomen. Uit onderzoek van het SCP en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt, dat naast alleenstaanden onder de 
65 jaar, met name eenoudergezinnen getroffen worden door armoede. Een groot 
aantal kinderen groeit daardoor op in armoede. Het gaat volgens het CBS om 
421.1 kinderen, maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland ! 

 
Kinderen uit een laag-inkomensgezin gaan minder vaak uit dan kinderen met ouders 
die financieel beter af zijn. Ze sporten minder, volgen minder muziekles en gaan min- 
der vaak een dagje naar de speeltuin. Kinderen uit een laag-inkomensgrens nodigen 
ook minder vaak vrienden uit, bijvoorbeeld voor een verjaardag, om te spelen of te 
blijven eten. 

 
Gelukkig kenmerkt Nederland zich nog steeds door een uitgebreid sociaal vang- 
net waardoor mensen een beroep kunnen doen op onder meer maatschappelijk 
werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteu- 
ning van kerken e.d. 

 

De voedselbanken helpen door met name de allerarmsten, in combinatie met een 
hulptraject voor een periode van maximaal drie jaar gratis te voorzien van een weke- 
lijks voedselpakket. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken 
we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen 
te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

 

 
Het voedsel wordt bijna uitsluitend verworven uit overschotten die anders vernietigd 
zouden worden en soms ook geschonken door burgers, bedrijven en boerderijen. 
Het vervoer, de opslag, de verwerking en distributie ervan wordt gedaan door onbaat- 
zuchtige vrijwilligers, terwijl we voor de financiering van de operationele organisatie 
worden gesteund door bedrijven, maatschappelijke instellingen, kerkgenootschappen, 
goede doelen stichtingen, de gemeente Purmerend en talloze particulieren. 

 
 
Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselover- 
schotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast, met als motto: 

 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“. 
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De impact van de voedselbanken in Nederland is aanzienlijk, zoals blijkt 
uit de onderstaande cijfers uit eind 2015: 

 

aantal aangesloten voedselbanken in Nederland 162 
Aantal uitgiftepunten: 520 
Aantal gemeenten waarin voedselbanken actief zijn 387 (98%) 
Totaal aantal gemeenten in Nederland 393 
Aantal regionale distributiecentra 8 
Aantal vrijwilligers, inclusief bestuursleden 10.500 
Aantal klanten 88.000 

 jonger dan 18 jaar 39% 

 alleenstaand 40% 

 een oudergezin 30% 

 binnen een jaar weg bij de voedselbank 60% 

 langer dan drie jaar 5% 
Aantal voedselpakketten per jaar: 2 miljoen 

 
 
 

De voedselbanken hebben twee hoofddoelstellingen 

 
 Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 
 Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 

 
en hanteren wij bij de uitvoering van deze activiteiten de volgende kernwaarden: 

 
 We werken uitsluitend met vrijwilligers 
 We verstrekken voedsel dat door anderen wordt gedoneerd 
 We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
 We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 
 We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
 We zijn neutraal en onafhankelijk  (‘burgers voor burgers’) 
 We zijn transparant in onze verantwoording 

 
 

Voedselbank Purmerend 
 

Behoudens een enkele uitzondering kenmerkte het afgelopen jaar zich niet door 
specifieke of bijzondere gebeurtenissen. Wij bleven ons inzetten voor onze doel- 
stelling, 
de meest behoeftigen in onze regio tijdelijk voorzien van voedselpakketten. 

 

Wat het organisatorische deel betreft ondervinden wij veel ondersteuning van onze 
overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland, waarbij thans 166 Voedsel- 
banken zijn aangesloten. 

 
In het afgelopen jaar hebben we wederom een aantal supermarktacties gehouden, 
veelal met behulp van scholen en uiteraard in zeer welwillende samenwerking met 
de meeste supermarkten in de regio. Maar ook kerkelijke inzamelingsacties vorm- 
den een welkome aanvulling bij het verkrijgen van voldoende voedsel voor onze 
cliënten. 
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Zonder steun van de goede doelen stichtingen, gemeente Purmerend, evenals acties 
van serviceclubs, bedrijven en veel individuele donateurs, zou ons bestaan erg onze- 
ker zijn. 

 
Ook politieke partijen besteden op gezette tijden aandacht aan de Voedselbank, ter- 
wijl we zeer tevreden zijn met de belangstelling die wij kregen in de pers, zowel lo- 
kaal als regionaal. Steeds weer wordt ruim aandacht besteed aan de Voedselban- 
ken in het algemeen en die van Purmerend in het bijzonder. 

 
In juni 2016 stonden wij stil bij het feit dat 10 jaar geleden de Voedselbank in Purme- 
rend werd opgericht. Op zich geen reden om te vieren, maar in het besef dat wij toch 
in een behoefte voorzien, stemde ons dit tot tevredenheid. 

 
Met een grote, constante groep van vrijwilligers en het bestuur zijn wij in staat om 
continuïteit te bereiken en dat blijft vooralsnog helaas nodig. 

 
Bestuur 

 
Binnen het bestuur zijn enkele mutaties opgetreden. Wij hebben afscheid genomen 
van mevr. Rina van Rooij, die zich een groot aantal jaren heeft ingezet voor onze 
organisatie. Begin van het jaar is mevr. Marion Heijnis toegetreden tot ons bestuur, 
terwijl onze voorzitter, Willem Friso Dekker, mede gezien de recente en komende 
wisselingen binnen het bestuur, geopteerd heeft voor een nieuwe termijn. 

 
In het najaar heeft onze administratie haar intrek genomen in een ander deel van 
ons bedrijfspand aan de van IJsendijkstraat. Een zeer welkome verhuizing omdat 
onze administratieve medewerkers nu beschikken over een grotere ruimte, waarin 
ook onze bestuurs- en overige vergaderingen kunnen worden gehouden, en tevens 
benut zal worden als kantine voor onze vrijwilligers. 

 
Vrijwilligers 

 
Nog steeds mogen we ons verheugen in ons vast team vrijwilligers, dat zich bijna 
dagelijks inzet om de zaak draaiende te houden. Ook melden zich regelmatig nieu- 
we mensen aan om tot ons team toe te treden. 

 
Onze coördinator van het eerste uur – Maurits Miete – heeft te kennen gegeven 
zich aan andere taken te willen gaan wijden. Hij zal binnen afzienbare tijd afscheid 
nemen van de Voedselbank. In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich met veel passie 
en inzet gestort op de vele activiteiten die op zijn pad kwamen. Wij zijn hem daar- 
voor veel dank verschuldigd. 

 
Pilotproject tegen verspilling 

 
Elke week worden op vrijdagmiddag de voedselpakketten uitgereikt. Het kan daar- 
door voorkomen dat er producten zijn die vrijdag een week later niet meer mogen 
worden uitgereikt. Medio dit jaar is er daarom een speciaal project gestart om dit 
‘overtollige’ voedsel, dat beperkt houdbaar is, alsnog uit te reiken aan met name die 
klanten die de driejaar termijn hebben overschreden. Vooralsnog ziet het er naar uit 
dat we hiermee zullen doorgaan. 
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Sponsoracties 
 
Eind maart hebben wij een van onze sponsors op de Voedselbank ontvangen, Ro- 
tary club Purmerend Polderland, die in april het Waterland Cook Event hebben ge- 
organiseerd. Dat is een groot succes geworden en het heeft voor de Voedselbank 
een mooie donatie van Euro 1000 opgeleverd. 

 
Een aantal van onze vrijwilligers heeft - om de Voedselbank te promoten - er aan 
deel genomen en zich opgeworpen om er iets moois van te maken. Voor die gele- 
genheid hadden zij ca. 200 vegetarische hapjes en gerechtjes voorbereid, die gretig 
aftrek vonden bij de bezoekers. 

 
Ook Serious Request liet zich vorig jaar niet onbetuigd en organiseerde in decem- 
ber weer de jaarlijkse happening op de Koemarkt met een geweldige sponsorop- 
brengst voor de Voedselbank, waarvoor twee broodnodige vriezers voor onze be- 
drijfshal konden worden aangeschaft. 

 
Naast de serviceclubs ondersteunden ook kerkgenootschappen in de regio ons 
weer met voedsel en financiële bijdragen. Hun bijdrage is zeer welkom en wordt 
bijzonder gewaardeerd. 

 
Ofschoon voedsel om niet wordt verkregen en alle werkzaamheden onbaatzuchtig 
door vrijwilligers worden gedaan, heeft de voedselbank toch geld nodig. Het verkre- 
gen voedsel moet immers worden vervoerd, verwerkt, opgeslagen en worden uitge- 
deeld. 
De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn aanzienlijk en voor de materiële en finan- 
ciële support en betrokkenheid zijn wij onze sponsors zeer erkentelijk. 

 
 
Financiën 

 
Een vergelijking met de cijfers van 2015 is, zowel qua uitgaven als inkomsten, niet 
goed mogelijk omdat er toen sprake was van omvangrijke investeringen in het kader 
van met name de voedselveiligheid waardoor de kosten voor inrichting en onderhoud 
toen met 24 % ruim twee keer zo hoog lagen als in 2016. Voorts kregen we in 2015 
daarvoor een aanzienlijke bijdrage van Voedselbanken Nederland, waardoor het to- 
taal aan inkomsten van de Voedselbank Nederland in dat jaar op 18 % uitkwam te- 
genover  3,7 % in 2016. 

In het uitgaven patroon treden evenwel door de jaren heen geen grote verschuivin- 

gen op. Het leeuwendeel wordt besteed aan huur en energie en dit zal zo blijven, ook 

al omdat we sinds 2015 een extra ruimte hebben gehuurd voor kantoor/kantine en 

sindsdien ook een bijdrage leveren aan de exploitatie van het regionale distributie 

centrum in Amsterdam. In 2016 besloegen de uitgaven voor huur / energie bijna 65% 

van het totaal.  Dat zal de komende jaren ook wel zo blijven. 

De kosten van onze bijdrage aan de exploitatie van het regionale distributie centrum 

in Amsterdam vielen overigens in 2016 nogal hoog uit omdat we ook de bijdrage 

voor de tweede helft 2015 nog moesten voldoen. 
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Onze bedrijfsbus is voor een fors bedrag opgeknapt, waarbij de betreffende garage 
de verwachting heeft uitgesproken dat daarmee de levensduur van de bus aanzien- 
lijk is verlengd. De in 2015 om niet verkregen occasion heftruck moest onverwacht in 
de revisie, terwijl er voorts een nieuwe PC en printer is aangeschaft voor de admi- 
nistratie. 
De kosten voor de vrijwilligers, tot slot, werden met name veroorzaakt door de aan- 
schaf van de Nieuwjaars VVV-bonnen als dank voor hun inspanningen, terwijl de ver- 
zekeringen voor bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheid voortaan door Voedselbanken 
Nederland worden gedragen. 

 

 

Uitgaven %   
Uitgaven 2016 

   

1 huur bedrijfspand 39,10 
      

2 kosten bedrijfsbus 13,60   7 8    

3 bijdrage exploitatie RDC 12,50  6 4% 3%    

4 kosten inrichting en onderhoud 11,70  5%     

5 gas, water en licht 11,10 5 
11% 

    1 
39% 6 bestuur en vrijwilligers 5,40 

7 communicatie en administratie 4,00       

8 kosten bank en verzekeringen 2,60   
4 

     

100,00 
12%      

 
3 

12% 

 
2 

14% 

   

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
 

 

Inkomsten %  
Inkomsten 

 

1 gemeente Purmerend 43,00 
2 kerken 18,80 

 1,00 

3,70  1,90 
 

3 stichtingen/fondsen 12,20  8,20  

4 particulieren 11,20 11,20  43,00 

5 bedrijven 8,20    

6 voedselbank Nederland 3,70 12,20   

7 scholen en verenigingen 1,90 
8 rente 1,00  

  

18,80 
 

100,00    

  

1 

 

2 3 4 5 6 

 

7 8 
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De inkomsten baren vooralsnog geen grote zorgen, omdat 2016 met een klein posi- 
tief resultaat kon worden afgesloten. Wel was er in 2016 sprake van afnemende do- 
naties van met name bedrijven, goede doelen stichtingen en fondsen. 

Al met al blijft er evenwel sprake van een breed maatschappelijk draagvlak voor de 

activiteiten van de voedselbank gelet op de goede schakering aan groepen dona- 

teurs. Bovendien betreft het hier alleen financiële donaties. Als we fysieke donaties 

aan materiaal en voedselproducten er bij betrekken, dan komen met name de be- 

drijven in de voedselketen weer sterk naar voren. 

De relatieve omvang van de subsidie bijdrage van de Gemeente Purmerend, lijkt met 

43% in vergelijking met 23,6% in 2015 wat aan de hoge kant. Zoals eerder vermeld, 

is hier evenwel sprake van een vertekend beeld omdat we in 2015 in het kader van 

het project voedselveiligheid een omvangrijke, eenmalige financiële donatie wisten te 

verwerven van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland 
 

 
De kerken zijn onze meest trouwe en stabiele donateurs, terwijl ook de bijdragen van 

de particulieren goed op peil blijven, zij het dat er sprake is van een relatief kleine 

groep van trouwe donateurs. 

Wat de goede doelen stichtingen/fondsen en bedrijven betreft, kregen we in 2016 

van een beperkt aantal veruit het grootste deel (82,5 %) van de totale sponsor be- 

dragen: Rabo 2500 euro, Stichting Bim-Bam 2500 euro, Het Eierfonds 2000 euro en 

Rotaryclub Purmerend-Polderland 1000 euro. 

Tot slot nog een aantal vermeldenswaardige, spontane giften. Zo doneerde de fami- 

lie Joling 180 euro, de opbrengst van de oliebollen-bakken-actie in de Goede Meent, 

maakte de personeelsvereniging van JAN accountants en belastingadviseurs spon- 

taan 245,75 euro over, bracht 4 vwo van het Da Vinci College in het kader van hun 

voedselproject 403,10 euro in het laadje en schonk de gemeente Purmerend de op- 

brengst van de veiling van de gevonden voorwerpen ad 628,80 euro. 

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Waterland/Zaanstreek (SMD-zw). 
 

De samenwerking met de S.M.D. z.w. is naar tevredenheid verlopen. Er hebben 
zich enkele reorganisaties voorgedaan, waardoor in een aantal gevallen intakes 
moesten worden bijgesteld. Maar door nauwe samenwerking en goed overleg tus- 
sen de sociaal raadslieden en onze vrijwilligers van de administratie bleef alles on- 
der controle. Ook na de reorganisatie zullen clienten door S.M.D.zw worden geindi- 
ceerd om evt. voor een voedselpakket in aanmerking te komen. 
Intussen zijn wij steeds beter in staat om meer betrouwbare, actuele gegevens in 
onze systemen te bewaren, waardoor een betere management ondersteuning kan 
worden gegeven aan het bestuur. 

 

 
Cliënten 

 

In 2016 nam het aantal klanten van de voedselbank aanvankelijk af, waarna zich 
medio vorig jaar een stabilisatie aftekende, en er in het laatste kwartaal weer sprake 
was van een lichte stijging. 
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Momenteel krijgen ruim 100 huishouden elke week een voedselpakket waarvan een 
kleine 300 personen zo’n drie tot drie en een halve dag kunnen leven. Het is opval- 
lend en verontrustend dat ruim een derde van de personen die van een voedselpak- 
ket moeten leven kinderen zijn. 

 
De afname van het aantal klanten in 2015 en de eerste helft van 2016 heeft naar ons 
inzicht, getuige ook de stabilisatie en lichte groei in de tweede helft van 2016, niet zo- 
zeer te maken met een zich allengs verbeterend economisch klimaat, waaronder een 
grotere vraag naar arbeid en lagere energie en hypotheek kosten. Dit helpt natuurlijk 
wel, maar de belangrijkste redenen waren een sterk verbeterde cliënten administratie 
en meer kennis van zaken, waardoor in samenwerking met de SMDzw de inkomsten 
en uitgaven positie van de klanten veel beter en sneller in kaart kon worden gebracht. 
Niet alleen nam daardoor het aantal noodpakketten, dat verstrekt kon worden in af- 
wachting van het resultaat van de reguliere intake procedure, af maar ook bleken een 
groot aantal klanten achteraf toch niet te voldoen aan de financiële toelatingscriteria. 
Ook werd strenger de hand gehouden aan de maximale drie jaar termijn voor het mo- 
gen ontvangen van een voedselpakket. 

 
Bij de intake en de herindicatie (de halfjaarlijkse controle) wordt nagegaan of de hulp- 
vrager minder dan een bepaald bedrag per maand te besteden heeft. De hoogte van 
dat bedrag hangt af van de samenstelling van het huishouden. Het gaat om het be- 
drag dat men, na aftrek van de vaste lasten, per maand overhoudt om vrij te beste- 
den. 

Die bedragen waren in 2016: 

€ 180, - per maand voor de eerste volwassene, 
€ 60, - per maand voor elke extra volwassene, 
€ 50, - per maand voor elk kind (jonger dan 18 jaar). 

 
 
Tijdens de intake en de herindicatie worden ook andere zorgbehoeften bij de cliën- 
ten in kaart gebracht en eventuele doorverwijzingen geregeld. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat cliënten geen gebruik maken van subsidies, toeslagen of kwijtscheldingsre- 
gelingen, terwijl ze daar wel recht op zouden hebben. 
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Klanten verloop/ Indicaties 
 
 

In 2016 hebben in totaal 345 huishoudens ondersteuning aangevraagd bij de Voed- 
selbank, waarvan 35 % nieuwe klanten en 65 % bestaande klanten die in het kader 
van de zesmaandelijkse herindicatie opnieuw een aanvraag moesten indienen. 
22% Ervan is afgewezen omdat het te besteden bedrag boven de voedselbank- 
norm uitkwam, terwijl 37% eind 2016 nog steeds een voedselpakket kregen. 
Maar liefst 41% van de 345 huishoudens die in 2016 een voedselpakket ontvingen 
zijn voor het eind van het jaar gestopt. 

 
 

 

 
 

 
Het verloop onder de klanten van de voedselbank is dus vrij groot. Dit heeft niet zo- 
zeer te maken met de stringente financiële criteria voor toelating of het strenger 
handhaven van de drie jaargrens van deelname als wel met de doelgroep van de 
voedselbank. Het betreft hier namelijk de burgers onder ons die het financieel echt 
zwaar hebben en die wij tijdelijk steunen door hen wekelijks een voedselpakket te ge- 
ven, evenwel altijd in combinatie met een hulptraject. De inzet is steeds om in samen- 
werking met de daartoe geëigende (gemeentelijke) instanties zoveel mogelijk klanten 
zo snel mogelijk weer op de goede rails te zetten, teneinde een daadwerkelijke bij- 
drage te leveren aan het zo snel en effectief mogelijk bestrijden van armoede. 

 
 
Onderstaande grafiek laat zien dat veruit het grootste deel van de klanten mede daar- 
door minder dan een jaar steun nodig heeft van de Purmerendse Voedselbank, terwijl 
er eind 2016 slechts een klein aantal klanten waren die al meer dan twee jaar steun 
nodig hadden. Op een enkele uitzondering na, stopt na drie jaar de voedselhulp. 

TOTALE INTAKES PER 
2016 

Actief Gestopt Afgewezen 

22% 

37% 

41 

Totale verloop indicaties 

40 

20 
 

0 

Nieuw Herintakes Gestopt 
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Voedselpakketten 
 
De cliënten komen in eerste instantie naar de voedselbank vanwege de wekelijkse 
gratis voedselpakketten. De waarde van die pakketten ligt immers rond de 35 euro 
en vormt een zeer welkome tijdelijke financiële steun. 

 
We streven er naar om onze klanten wekelijks van een goed gevuld, divers en ge- 
zond voedselpakket te voorzien. In 2016 slaagden we er in om een voedselpakket 
met gemiddeld ca twintig verschillende producten te vullen, waarbij het aandeel 
groente en fruit duidelijk toenam. 

 

 

 
 

De logistiek hiermee gepaarde inspanning moet niet onderschat worden. Zo deelt de 
Voedselbank Purmerend een kleine 600 voedselpakketten per maand uit. Op jaarba- 
sis komt dat neer op 7.200 pakketten, gevuld met 140.400 voedselproducten. Een 
aardige hoeveelheid om te behappen en waar we elke week weer onze handen vol 
aan hebben om dit te organiseren. 

Hoe lang gebruik van pakket? 
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Logistieke Uitdagingen 
 
Net als de andere voedselbanken streven we er evenwel voortdurend naar om niet 
alleen meer ‘overtollig’ voedsel te verwerven, maar ook om het assortiment aan pro- 
dukten uit te breiden, met name richting vlees- en zuivelprodukten. Realisatie ervan 
vergt nogal wat van de organisatie van onze voedselbank, met name wat betreft de 
verwerving, voedselveilig vervoer, opslag en verwerking alsmede een snelle en tijdi- 
ge distributie. 

 
Bij de grote voedselproducenten in Nederland ligt vanwege de (internationale) con- 
currentie de nadruk traditioneel sterk op kostenreductie en deze rationalisatie van 
produktie wordt ook steeds meer gedreven door de maatschappelijke wens van ver- 
antwoord ondernemen. Er komen daardoor minder grote overschotten aan voedsel 
beschikbaar voor de voedselbanken. 

 
Rationalisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen ook bij de grote 
supermarkten in Nederland, maar zij zullen daarbij de wens van de consument res- 
pecteren en die wil nu een eenmaal een ruim, uitgebreid en vers assortiment aan 
voedselprodukten. Er blijven bij deze schakel in onze voedselketen dan ook wel grote 
overschotten beschikbaar. 

 
De landelijke vereniging van voedselbanken heeft dan ook in 2016 afspraken ge- 
maakt met grote supermarktketens, zoals AH, Jumbo, De Plus, Aldi, Lidl enz, over 
grotere leveringen van voedselprodukten, waaronder ook vlees- en zuivelprodukten. 
De financiëring voor een landelijke logistieke organisatie van verwerving, vervoer, 
opslag en distributie bleek evenwel te kostbaar, waarmee samenwerking van de 
voedselbanken op regionaal niveau de voorkeur kreeg, en waarbij de verwerving 
van vlees- en zuivelprodukten vooral op lokaal niveau gestalte dient te krijgen. 

 
Het spreekt welhaast voor zich dat de grotere en meer diverse verstrekking van voed- 
sel door de supermarkten, overeengekomen op landelijk niveau, daardoor meer tijd 
zal vergen om zich te vertalen in een goede regionale en lokale distributie. Elke voed- 
selbank en dus ook die van Purmerend zal zich, via een regionale samenwerking met 
andere voedselbanken, moeten oriënteren op een andere organisatie van zowel de 
aanvoer als de distributie van voedseloverschotten. 

 
Al met al betekent dit dat er sprake zal zijn van een geleidelijk proces van de ver- 
strekking van meer en beter voedsel, in eerste instantie gericht op onze huidige 
doelgroep, de financieel meest zwakke met perspectief op herstel van normale parti- 
cipatie aan het maatschappelijke verkeer. 

 
Een veel bredere en meer individueel gerichte bediening van grotere groepen armen 
in Purmerend en directe omgeving is op dit moment eenvoudigweg niet mogelijk en 
zal eerst in een later stadium gestalte kunnen krijgen. Dit betekent dat de financiële 
toelatingscriteria vooralsnog stringent zullen moeten blijven, al zijn we landelijk over- 
eengekomen om, als een eerste stap in de richting van een bredere bestrijding van 
de armoede, deze criteria in 2017 in bescheiden mate te verruimen. 
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De komende jaren is er voor de voedselbank Purmerend dan ook nog veel werk aan 
de winkel. 

 
Vooralsnog kunnen we evenwel voor 2016 terugzien op een overwegend succesvol 
jaar, waarbij wij veel dank verschuldigd zijn aan alle nauw betrokkenen en een ieder 
die onze organisatie een warm hart toedraagt. 

 
Februari 2017 

 
Stichting Purmerendse Voedselbank, 

John Verweij, secretaris. 
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Donateurs-Sponsors van de Voedselbank Purmerend  
  
Gemeente Purmerend 
 
Particulieren uit Purmerend en omstreken     
  
Stichtingen                                         Clup Purmerend  

Prinsenstichting Purmerend  
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening  z.w.  
Stichting Bim Bam Purmerend  
Stichting Eiercentrale Purmerend  
Theater De Purmaryn, Purmerend  
Zorgcirkel Purmerend  
VSB Fonds Middenbeemster  
International Policy Academy Amsterdam  

  
Levensmiddelen                                Albert Heijn Purmerend  

Bakker Bart Purmerend 
Bakkerij Harry de Groot 
Bakkerij Kees Gutter  
Deen Supermarkten  
Hessing Zwaagdijk-Oost  
Jumbo Supermarkt  
Makadocentrum Purmerend  
Plus Retail Middenbeemster,  
Plus Purmerend  
van Rijswijk, Fruitgroothandel  
Stichting Mannah Schermerhorn  
Particulieren in Purmerend en omstreken  

  
Kerken                                               Christelijke, christelijke gereformeerde, gerefor-                                           
                                                           meerde, hervormde en charitatieve instellingen  
                                                           en diaconieën in de regio   
  
Serviceclubs/scholen/vereni-             Lionsclub Purmerend Marktstaede, Rotaryclubs Purmerend  
gingen                                                 Purmerend Polderland, Purmerend Waterland, 

Purmerend Weidevenne en Monnikendam. 
                                                           Diverse scholen in de Purmerendse regio 
                                                           Personeelsvereniging JAN accountants 
 
Banken en Verzekeringen                 Rabobank Purmerend, Waterland & omstreken 
                                                          Waterland Accountants Purmerend  
 
Bedrijven                                            Autobedrijf J. Zeilemaker, Purmerend  

ETS Spoor Purmerend 
Fit4u2 
Huiberts Katwoude 
JSD Bouw Volendam  
NMT Shipping Purmerend 
Stadsverwarming en de Graaf recycling 
Rijser Grafische Communicatie Purmerend  
Watercompany bv 
Waterland Ziekenhuis  
WOK Restaurant Purmerend  
 

Pers & media                                      Burrie Media, Dichtbij, Gezinsblad, N.N.C. Waterland  
     Purmerends Nieuwsblad, Rodi, Zondagochtendblad  


